
29. Nedelja med letom
Evangelij: BOŽJI SIN JE POSTAL ČLOVEK, DA BI DAL SVOJE ŽIVLJENJE ZA NAS
Evangelij po Marku Mr 10,35-45

 Mašni nameni od 21.10.2018 do 27.10.2018:
nedelja, 21.10. Misijonska nedelja

7:30h – za farane
10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h – Rožni venec in litanije Matere božje z blagoslovom 

rožni venec molijo veroučenci 7. skupine.
ponedeljek, 22.10. Sv. Janez Pavel II., papež

18h  Štefan Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 12
torek, 23.10. Sv. Janez Kapistran, duhovnik

18h  Anton Lazar, trideseti dan, Petkovec 43a
sreda, 24.10. Sv. Anton M. Claret, škof

18h  Jože Glogovšek, mlajši, Petkovec 24
četrtek, 25.10. Sabina, Krizant in Darija, mučenke

18h  Slavka in Franc Novak, Petkovec 36
petek, 26.10. Lucijan, mučenec

18h  Drago Burnik, obletna, Rovte 89a
sobota, 27.10.  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Po eni strani ni imel nobenega jamstva, da bo zapor preživel, saj je bil šibkega zdravja in
si  je  nakopal  še  jetiko.  Po  drugi  strani  pa  je  bil  popolnoma gotov,  da  je  ateistična
ideologija  obsojena  na  propad  in  da  mora  izrabiti  vsak  prosti  trenutek.  Sam  je  bil
prepričan, da brez Marijine pomoči ne bi zdržal, tako hudo je bilo. Ni popustil hudim
pritiskom,  da  bi  postal  vohun.  Ko  je  obujal  spomine  na  frančiškana  p.  Marijana
Valenčaka, ob tem razkrije tudi svojo naravnanost v zaporu. V njegovem zapisu beremo:
»Kadar  delo  ni  bilo  preveč  težko,  sva  se  pogovarjala:  vedno  o  Božjih,  duhovnih,
cerkvenih stvareh. Tako je na moja vprašanja p. Marijan govoril npr. o sv. Frančišku, o
vodilu frančiškanov. Če sem tudi jaz kaj povedal, se je moralo to vedno sukati  okoli
Boga, njegovega razodetja v Kristusu in okoli  Cerkve – druge stvari  p. Marijana niso
zanimale.« Seveda tudi Strleta druge stvari niso zanimale.

Druga polovica Strletovega življenja je bila na poseben način posvečena profesorskemu
delu  na  Teološki  fakulteti  in  s  tem  oblikovanju  bodočih  duhovnikov.  Vero  jim  je
posredoval ne le s predavanji, ampak še bolj z osebnim zgledom svetosti. Bil je tudi sicer
iskan duhovni voditelj, saj so mnogi hodili k njemu k spovedi in še sedaj vedo povedati,
kako modro jih je vodil. Dalje je posredoval vero z rednim pridiganjem pri mašah. Za
vsako pridigo se je skrbno pripravil in njegovo načelo je bilo, da mora človeka nagovoriti
in ga spodbuditi k spreobrnjenju. Mnogim je pomagal z osebnimi pismi, kjer jih je bodril
k prizadevanju za dobro. Veliko je objavljal. Še vedno so aktualni številni članki v Družini,
kjer je dolga leta odgovarjal na vprašanja bralcev. Zlasti pa je za ljudi,  ki so mu bili
zaupani, in za svoje študente veliko molil, se zanje postil in zadoščeval. Več let ni pokusil
nobene alkoholne pijače v zadoščevanje za tiste, ki so postali sužnji alkohola. Prav na
osnovi svojega globokega duhovnega življenja je imel izreden dar razločevanja tako na
duhovnem kot na teološkem področju. Ob njegovi živeti veri so se mnogi v veri okrepili,
marsikdo pa je ob njem tudi ponovno prišel do vere. 

P. Andrej Pirš FSO - je vicepostulator v beatifikacijskem postopku za Antona Strleta.

30. Nedelja med letom 
Evangelij: SLEPI PROSI JEZUSA, DA BI SPREGLEDAL Mr 10,46-52
Evangelij po Marku
Mašni nameni od 28.10.2018 do 4.11.2018:
nedelja, 28.10. Vrnitev na sončni čas - kazalci 1 uro nazaj! 

Žegnanjska nedelja - obletnica posvetitve Cerkve 
Sv. Simon in Juda Tadej, apostola 
7:30h – za farane
10h vsi  iz družine Trpin, obletna, Petkovec 28
14h – Rožni venec in litanije Matere božje z blagoslovom 

rožni venec molijo člani zakonske skupine
ponedeljek, 29.10. 18h  Marija Čuk, obletna, Rovte 84
torek, 30.10. 18h  Jeršičevi (dana Miha Jeršič)
sreda, 31.10. Sv. Bolfenk (Volbenk), škof 

Sklep meseca rožnovenske pobožnosti
18h  Frančiška Dolenc, obletna 

in vsi  iz družine Dolenc (dano Jerinov Grič)
četrtek, 1.11. Vsi Sveti, slovesni in zapovedani praznik 

7:30h – za farane
10h  Bernarda in Rozalija Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3
14h  Janez Vavken, obletna, Rovtarske Žibrše 26
17h – molitev rožnih vencev v cerkvi

petek, 2.11.
Prvi petek

Spomin vseh vernih rajnih 
 8h – za verne rajne
18h  Andrej Rupert, godovna in Frančiška, Petkovec 13

sobota, 3.11.
Prva duhovniška

Sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
18h – za trdnost v veri in duhovno zdravje

nedelja, 4.11. 31. Nedelja med letom – Zahvalna nedelja 
Sv. Karel Boromejski, škof
7:30h – za farane
10h – v zahvalo za 80 let življenja, Petkovec
15h – v Domu Krajanov Rovte 23. dobrodelni koncert 

Župnijske Karitas Rovte

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

21.10.  Matevž Lukan in Peter Kavčič  Mojca Skvarča in Branka Jereb
28.10.  Ema Kavčič in Matjaž Gnezda  Jerneja Kunc in Nevenka Malavašič
1.11.  Marija Lukančič in Franja Tušar  Tomaž Jereb in Helena Rupnik

 14h – Vilma Kunc in Nevenka Malavašič
2.11.  8h – Franja Tušar in Vilma Kunc 18h – Tomaž Jereb in Matevž Lukan
4.11. Nevenka Malavašič, Veronika Kavčič  Matjaž Gnezda in Helena Rupnik

Pogrebne maše za mesec oktober  Tadeja Gnezda
Pogrebne maše za mesec november  Franja Tušar



 Ostala oznanila
* Na misijonsko nedeljo(21.10) obhajamo 92. svetovni dan misijonov. 

Papež Frančišek je svojo poslanico naslovil: »Skupaj z mladimi podelimo 
evangelij vsem.« 
Popoldansko molitev rožnega venca bomo namenili za duhovno podporo našim 
misijonarjem in misijonarkam. 
Nabirka pri obeh mašah je namenjena za misijone. V 26 državah deluje 
48 slovenskih misijonarjev in misijonark.

* Iz sobote 27.10. na nedeljo 28.10. prehajamo na sončni čas, kazalce 
na uri premaknemo za 1 uro nazaj.

* 30. nedelja med letom 28.10. je žegnanjska nedelja, obhajajo jo predvsem v 
cerkvah, kjer ne vedo za dan posvetitve. Naša župnijska cerkev je bila 
posvečen 13. 8. 1743, na kar nas spominja plošča v prezbiteriju.

* V četrtek 1.11. je praznik Vseh Svetih. Maše bodo ob 7:30h, 10h in ob 
14h. Po popoldanski maši bo v cerkvi bogoslužje božje besede in molitve za 
verne rajne, nato pri Kapeli povojnih žrtev in pri pokopališkem Križu. 
Ob 17h bo v cerkvi molitev rožnih vencev za verne rajne.

* Na dan Spomina vseh vernih rajnih (2.11.) bodo molitve za verne rajne
po obeh mašah v cerkvi.
Ker je ta dan Prvi petek, bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal 
bolne in starejše po domovih.

* Na prvo soboto v mesecu 3.11. bomo po večerni maši zmolili litanije Matere 
božje, molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za 
vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Pogoj je, da smo bili pri spovedi in 
obhajilu, izpovemo vero in molimo po namenu svetega očeta.

* Na zahvalno nedeljo 4.11. je pri obeh mašah nabirka namenjena za 
kurilno olje in pelete. Pri maši bomo po obhajilu Bogu v zahvalo zapeli 
zahvalno pesem. Kdor želi prispevati pridelke ali druge stvari za okrasitev 
cerkve, naj jih do petka zvečer prinesejo v lopo pod zvonikom.

* Ob 15h je v Domu Krajanov Rovte 23 dobrodelni koncert Župnijske 
Karitas Rovte. Moto koncerta je: »Rast mladosti iz korenin modrosti«.

 Ministriranje:
Teden od 21.10. do 28.10. Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 28.10. do 4.11. Anže Treven in Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 13, od 20.10. do 26.10. sk. 14, od 27.10. do 2.11. sk. 15, od 3.11. do 9.11.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
 Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 21.10.2018 do 4.11.2018, Leto XIV. št. 21/344
Beseda o prenosu vere - S pašnika v zapor in za kateder
Ob 15. obletnici smrti Božjega služabnika prof. dr. Antona Strleta (21. 1. 1915–20. 10.

2003) je prav, da pogledamo, kako je sam prejel vero in v njej zorel, hkrati pa tudi, kako
jo je posredoval drugim.

Rodil se je v Osredku nad Cerknico. Oče je bil kmet z majhnim posestvom in velikimi
dolgovi. V enem od Strletovih zapisov beremo o dogodku, ki je močno vplival na njegovo
vero. Takole pripoveduje: »Pred desetim letom starosti sem na kraju, ki ga še sedaj z vso
razločnostjo gledam v spominu, vzkliknil: ›Kako lepo bi bilo, če ne bi bilo Boga, če bi mogli
delati, karkoli bi hoteli!‹ Še danes me pretrese, če se na to spomnim. Vse življenje mi
dokazuje, kako zlagana je bila ta moja trditev … Zabolelo me je že tedaj kar skoraj takoj,
ko sem jo izrekel. A samo za trenutek. Čez nekaj časa mi je prišlo nekaj takega, kakor če
bi me sredi poti nekdo zgrabil za vrat in me vrgel na tla ter mi dejal: ›Ne po tej poti! Čisto
v drugo smer!‹ Prvič sem tedaj do dna svojega bitja zaslutil, kako nekaj silnega je Božja
svetost in kako sem izgubljen. Morda je bilo nekaj dni, ko sem bil ves pod tem vtisom.
Polagoma pa se je v duši prebudilo nekaj čisto drugega: prevzelo me je od začetka rahlo,
nato vedno močnejše veselje, veselje, kakršnega nisem še nikdar občutil. Še je pred očmi
stal Bog v svoji neskončni svetosti, toda ta svetost je dobila obraz neizrekljivo usmiljene in
osrečujoče ljubezni – ob Kristusovem obrazu.« V spomin na ta dogodek je na pašniku,
kjer se je to zgodilo, sedaj postavljen križ. V času gimnazijskega šolanja je Strle dozoreval
tako  na  intelektualni  kot  tudi  na  duhovni  ravni.  Gimnazija  mu je  dala  sijajno  znanje
jezikov, kar mu je kasneje prišlo nadvse prav pri opravljanju profesorskega poklica. Na
duhovnem področju je doživel pravi pretres, ko mu je v 4. gimnaziji umrla mati in je tako
ostal  brez staršev. Tedaj  si  je za mater zavestno izbral  Marijo in s tem dobi njegova
duhovna usmeritev izrazito marijansko noto, ki se je kasneje v semenišču še poglobila. 

Verjetno je prav iz 7. razreda gimnazije tudi sledeči  Strletov zapis: »Ko sem se kot
gimnazijec učil  na pamet Prešernov Magistrale, sem mislil  na Kristusa,  ko sem izrekal
Prešernove besede: ›Ti si življenja moj’ga magistrale. Vse misli ‘zvirajo z ljubezni ene, in
kjer ponoči v spanju so zaspale, zbude se, ko spet zarja noč prežene. Po drugi svetovni
vojni je kot mlad duhovnik kalil svojo vero v zaporu, ki ga je bil deležen kar trikrat. Po
pričevanju sojetnikov je vsak prosti trenutek uporabil za študij in molitev. >> 

http://zupnija.rovte.eu/

